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ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY
Sprawa: usługa szkolenia okresowego z dziedziny BHP i kurs w udzielania pierwszej pomocy
w latach 2017-2018

Zanawiaiący odpowiad a na pytania wykonawcy

Ętanie li

:

,,...jak mamy interpretować rea|izację szkolenia opisanego w pkt.2.2. oPZ, tj, szko-

lenie 8 godzin/l dzie seminarium i samokształcenie kierowane oraz w jakim zakresie czas i
progrźtm tego szkolenia ma się

r

znić od szkolenia opisanego w pkt.2.l. opz?"

odpowi ellźz Forma rcalizacji szkolenia samokształcenie kierowanę. Program szkolenia dla pracownik w administracyjno-biurowych, kt rzy nie wzięli udziału w szkolęntu zpowodu dłuzszej
nieobecności w pracy' powinien

by

zgodny z programem ramowym określonym w rozporzą-

dzeniu.

Ętanie 2i ,,...czy

Zartavłtający dopuszcza moŻliwośćorganizacji szkoleri

r

wnież w formie

otwartej, tj. w lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę a|e zudziałem innych os b nie będących
prac

o

wnikami Zamawiaj

ąc e

go?"

odpowiedźz Tak. Zamawtający dopuszczamoŻliwośćorganizacji szkole w formie otwartej z
udziałem innych os b nie będących pracownikami Zamawiającego.
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Ętanie 3!

,,.

..czy Wykonawca moŻę samodzielnie określić/wskazaćczy szkolenie, o kt rym

mowa w pkt. 2.4 opzbędzie się odbywało w formie seminarium lub 8 godzin i samokształcenie

- czy

decyĄa będzie na|eŻała vłyłączruedo Zamawiaj ącego?''

odpowiedźz Tak. Wykonawca moŻe samodzielnie określićczy szkolenie dla pracodawc w i
innych os b kierujących pracownikami będzie odbywało się w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego lub obu form łącznie, obejmujących wymiar

Ętanie

4z ,,Czy w ofercie mozna

odpowi

edźz Nie. Zgodnie

zawrze szkoleni

e

z

zak'ręsu

l

h szkolenia.

BHP w formie e-learningu?''

z pkt. 2 pkt. 9 opisu przedmiotu zam wienia, szkolenie w formie

learningu nie jest dopuszczalne.
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